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Cena: 139 000

KIA Proceed 1,6T-GDI 7DCT
GT+TEC+PRE+AEB+PNS

zł 143 490 zł

Parametry techniczne
Marka pojazdu

KIA

Model pojazdu

Proceed

Wersja

1,6T-GDI 7DCT
GT+TEC+PRE+AEB+P
NS

Rocznik

2021

Przebieg

1000

Rodzaj paliwa

Benzyna

Pojemność

1591

Moc

204

Skrzynia biegów
Kolor

Automatyczna
Black Pearl (1K)

Wyposażenie
ABS
Elektrycznie ustawiane lusterka
Poduszka powietrzna pasażera
Alarm
Asystent pasa ruchu
Czujnik martwego pola
Czujniki parkowania tylne
Elektrycznie ustawiane fotele
Gniazdo USB
Klimatyzacja automatyczna
Kurtyny powietrzne
Ogranicznik prędkości
Podgrzewane przednie siedzenia
Światła do jazdy dziennej
Tapicerka skórzana

Centralny zamek
Immobilizer
Radio fabryczne
Alufelgi
Bluetooth
Czujnik zmierzchu
Elektrochromatyczne lusterko
wsteczne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Isoﬁx
Klimatyzacja dwustrefowa
Łopatki zmiany biegów
Podgrzewana przednia szyba
Poduszki boczne przednie
Światła LED
Tempomat

Elektryczne szyby przednie
Poduszka powietrzna kierowcy
Wspomaganie kierownicy
ASR (kontrola trakcji)
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania przednie
Elektryczne szyby tylne
Gniazdo AUX
Kamera cofania
Komputer pokładowy
Nawigacja GPS
Podgrzewane lusterka boczne
Przyciemniane szyby
Światła przeciwmgielne
Wielofunkcyjna kierownica

Opis samochodu
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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Możliwy zakup bez wizyty w salonie.
Oferujemy TRANSPORT samochodu pod dom.
Wszystkie formalności związane z zawarciem ewentualnego leasingu/kredytu jesteśmy w stanie załatwić zdalnie.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
AUTORYZOWANY DEALER KIA MOTORS W POLSCE PREZENTUJE SAMOCHÓD:
Kia CEED_SBK 1,6T-GDI 7DCT GT+TEC+PRE+AEB+PNS
Stan: używany, samochód demonstracyjny
Rocznik: 2021
Przebieg: 1 000 km (przebieg orientacyjny, auto w ciągłej eksploatacji)
Kolor: Black Pearl (1K)
Kraj pochodzenia: Polska
Wybrane elementy wyposażenia GT:
 Sportowy wzór kierownicy z przeszyciami w kolorze szarym
 Aluminiowe wewnętrzne nakładki progowe oraz na pedały
 Lusterka zewnętrzne lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym
 Zewnętrzne listwy progowe lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym ze srebrnym akcentem
 Spojler dachowy w kolorze czarnym o wysokim połysku, światło stop w kształcie trójkąta
 Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED, kierunkowskazy LED, tylne lampy LED
 Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu
 Czarna podsuﬁtka
 Dedykowana tapicerka skórzano – zamszowa z emblematem GT
 Czerwone przeszycia foteli, boczków drzwi i kierownicy
 Zewnętrzne listwy progowe lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym z czerwonym akcentem
 Atrapa chłodnicy z kratownicą w kolorze czarnoczerwonym z obramowaniem w kolorze ciemnego chromu
 Tylny zderzak z dyfuzorem
 Tryb Sport, elektroniczny generator dźwięku
 Sportowy układ wydechowy z aktywnymi klapami
 Dwie chromowane końcówki układu wydechowego
 Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym
 Aluminiowe obręcze kół z oponami Michelin Pilot Sport 4 w rozmiarze 225/40/R18
PAKIET TECHNOLOGICZNY (TEC)
 Kia Navi System Plus - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, 10.25” kolorowy ekran dotykowy LCD, 7
letni plan darmowej aktualizacji map, usługi TomTom
 Kia Supervision Cluster – cyfrowe zegary z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3”
 Kia Speed Limit Warning (SLW) – system rozpoznający znaki ograniczeń prędkości
 System nagłośnienia JBL z 8 głośnikami wraz z subwoofer-em i głośnikiem centralnym, oddzielny wzmacniacz o łącznej
mocy 320 Watt
 Bluetooth z możliwością podłączenia dwóch urządzeń
 Indukcyjna ładowarka do telefonu
 Tuner radia cyfrowego DAB+
 Kia UVO Connect – zestaw usług cyfrowych
Pakiet Premium (PRE)
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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 Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika
Pakiet Bezpieczeństwo (AEB)
 Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z dodatkową funkcją wykrywania
pieszych i rowerzystów
 Kia Blind Spot Collision Warning (BCW) - system monitorowania martwego pola w lusterkach
 Kia Rear Cross Traﬃc Collision Warning (RTCW) - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania
 Kia Smart Cruise Control (SCC) - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości oraz funkcją Stop & Go
 Kia Lane Following Assist (LFA) - asystent jazdy w korku
Szklany Dach (PNS)
 Szklany dach sterowany elektrycznie
 Elektrycznie regulowana roleta
 Oświetlenie wnętrza LED
Przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny!

Samochód do odbioru we wrześniu, rezerwacja możliwa już dziś!!
Gwarancja fabryczna do 2028r lub przez 150 tys. km
Przyjmujemy auta w rozliczeniu
Możliwość oględzin samochodu w pomieszczeniu przeznaczonym do jego prezentacji
zapewniającym komfortowe warunki bez względu na porę dnia i pogodę.
W celu uzyskania większej ilości informacji na temat oferty, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami ds. sprzedaży oraz
wizyty w salonie.
Dział samochodów używanych czynny:
poniedziałek - piątek 9:30 do 17:30
sobota 9:00 do 14:00
Kontakt:
Dominik Majowski - Specjalista ds. Sprzedaży
Kom.: 663 000 070
Mail: dominik.majowski@etrans.pl
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

ODPOWIEM NA TWOJE PYTANIA

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
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jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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Dominik Majowski
tel. +48 663 000 070
email: dominik.majowski@etrans.pl
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